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Program Ekošola je mednarodno uveljavljeni program, ki deluje že v 72 državah 

po svetu. V Sloveniji deluje od leta 1996, vanj pa je vključenih več kot 700 

vzgojno-izobraževalnih zavodov iz vse Slovenije. Učence navaja na odgovoren 

odnos do okolja, narave in bivanja nasploh. Ekošola bogati čustvene vezi otrok in 

mladih do narave. Uči jih spoštovati drugačnost in ceniti naravne dobrine. 

Učencem in učiteljem daje priložnost, da znanje, ki ga dobijo pri pouku, uporabijo 

v vsakdanjem življenju v šoli in izven nje. 

Vsako leto najuspešnejše šole prejmejo mednarodno priznanje – Zeleno zastavo. 

To je tudi edino javno in mednarodno priznanje slovenskim šolam in fakultetam za 

okoljevarstveno delovanje, skladno z mednarodnimi kriteriji FEE (Foundation for 

Environmental Education).  

Za uspešno delo in za dosego vseh zastavljenih ciljev je letos tudi naša šola 

prejela okoljski znak Zeleno zastavo. Torej smo od letos uradno EKOŠOLA. 

Pohvala in zahvala vsem mentorjem in sodelujočim učencem za izvedbo trajnostno 

naravnanih aktivnosti. 

Naš cilj je predvsem obdržati naše priznanje – Zeleno zastavo, zato bomo skozi 

dejavnosti pri učencih in ostalih udeležencih razvijali kritično mišljenje, znanje in 

usposobljenost, da postanemo globalni državljani in da sprejmemo nove vedenjske 

vzorce na področju prehrane in ohranjanja zdravega okolja. 

 

Koordinatorki Ekošole: Saša Kos Pušnik in Kristina Ješovnik 

 

 

 
  



V petek, 1. oktobra, ob mednarodnem dnevu starejših, je Neža Ferk v Ljubljani 

prejela priznanje na fotografskem natečaju Festival za 3. življenjsko obdobje.  

Iskrene čestitke! 

 

 
Fotografirala: Nežina mama 

 

 

 
Fotografirala: Sara Gorenšek, 7. c 

 
Fotografiral: Voranc Ogris, 7. a  



5. oktober – DAN UČITELJEV 

 

 



V ŠOLI IN DOMA SE MAMO FAJN 

 

 
Fotografirala: mama naših fantov  



TEDEN OTROKA 

 

Sreda, 6. 10. 2021, KARIERNA ORIENTACIJA (9. razred) 

 

Devetošolcem so svoje programe srednješolskega izobraževanja prišli predstavit 

predstavniki iz različnih bližnjih srednjih šol. Predstavitev SŠ je bila 

devetošolcem in devetošolkam všeč, zdela se jim je zanimiva in smo izvedeli veliko 

koristnega. Večina se jih še odloča, kje bodo nadaljevali šolanje. 

 

Gabrijel Mićanović, 9. r. 

 

Četrtek, 7. 10. 2021, DELAVNICE v okviru ZDRAVE ŠOLE in EKOŠOLE 

 

 
 

Kakšni so učenci 9. c? 

Fotografirala. Mateja Čebulj, učiteljica 

 



 
 

 
 



 
Fotografirala: Neža Ferk, 9. b 

 

 

ZAŠČITNIŠTVO (med drugo- in devetošolci) 

 

 

 



 
Fotografirala: Vanja Benko, učiteljica 

 

 

 



 
 

 
Fotografiral: Jure Dretnik, učitelj 

  



Petek, 8. 10. 2021, ŠPORTNI DAN 

 

 
 

 
 

 
Fotografirala: Neža Ferk, 9. b  



 

 
Zapisal, fotografiral in oblikoval: Milan Anđelković, 7. c 

 

Sedmošolec Voranc Ogris je v okviru izbirnega predmeta Šolsko novinarstvo 

za vse pripravil krajši film, v katerem prikaže del utripa naših dejavnosti 

https://youtube.com/watch?v=lSWSzBGJFkA&feature=share. 

 

 

8. 9. 2021 smo se učenci 8. razreda v okviru športnega dne odpravili od šole 

ob Suhi čez Šrotnek do cilja – Ivarčkega jezera. Poleg hoje je prijal tudi 

dober pogovor s prijateljicami. 

Erika Volker, 8. a 

 

 

Ponedeljek, 11. 10. 2021, RODITELJSKI SESTANEK v telovadnici šole 

Predavanje: Juhant, KAKO DOMA OBDRŽATI VZGOJNE VPLIVE? 

 

  

https://youtube.com/watch?v=lSWSzBGJFkA&feature=share&fbclid=IwAR0WUexp9J5ry3920gzJcpIq6k-brRmeuCXj453anRA8QRBqGXl_MeNXkeI


KONEC TEDNOV VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 

in našega sodelovanja pri vseslovenskem projektu smo zaokrožili z 

razstavo fotografij devetošolke Neže Ferk KRIŽEM KRAŽ POTI in 

izdelali projekcijo, ki ste si jo lahko ogledali v avli šole in je aktivna na 

spletni strani šole. 

 

https://drive.google.com/file/d/1Ud0z2WZVJg83Lgnx8rvamZjWcuazj1f- 

 

  

Fotografirala: Vanja Benko, učiteljica 
 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1Ud0z2WZVJg83Lgnx8rvamZjWcuazj1f-


SODELOVANJE DEVETOŠOLCEV 

S PIONIRSKO KNJIŽNICO LEOPOLDA SUHODOLČANA 
 

V napovedniku programa Koroške osrednje knjižnice za mesec oktober 2021 je bilo 

vabilo za sodelovanje na delavnici STARE OTROŠKE IGRE IN IGRAČE. Ob obisku 

knjižnice so me vprašali, če se bomo z učenci udeležili dogodka. Že pretekla leta 

smo se vedno z veseljem odzvali vabilu in nič drugače ni bilo tokrat. 

Zaradi neobičajnih časov je naše druženje potekalo povsem drugače. Na preteklih 

delavnicah smo raziskovali zgodovino kraja, poimenovanje naših ulic, spoznali znane 

Ravenčane, stare jedi, grofe Thurne, guštanjske gradove …  Brskali smo po 

literaturi in spletu, iskali odgovore na vprašanja, reševali naloge, križanke. Delo je 

vedno potekalo v skupinah. Učenci so naredile plakate, ki so bili potem razstavljeni 

v pionirski knjižnici.  

Tokrat nas je knjižničarka popeljala skozi knjižnične prostore v park. Razmišljali 

smo, kaj bomo delali na prostem. Pridružili sta se nam animatorki, ki sta nas po 

uvodnih besedah seznanili o pomenu srečanja, o akciji Evropski teden mobilnosti in 

Koroška v gibanju s sloganom GREMO SE ŠPILAT. Najprej smo se sprehodili ob 

postajah Grajske gibalnice, ki prikazujejo, opisujejo in promovirajo igre, ki so jih 

poznali že naši stari starši. Tako smo kmalu dobili odgovor na vprašanje: «Kaj neki 

bomo počeli v parku?« Sledilo je pestro, razgibano druženje. Končalo se je v 

Grajski časopisni kavarni Eleonora, poimenovani po najmlajši vnukinji zadnjega 

ravenskega grofa Thurna. 

 

Kaj so o tem neobičajnem popoldanskem druženju napisali devetošolci? 

 

V ponedeljek, 11. 10. 2021, smo se učenci devetega razreda odpravili na 

delavnico. Ob 16.20 smo se zbrali pred Koroško osrednjo knjižnico dr. Franca 

Sušnika. Odpravili smo se v park, kjer smo se igrali igre iz časov, ko so bili še naši 

starši otroci, in igre, ki smo se jih mi igrali v vrtcu. Te so: zajca ven, kako trden je 

most, … Zelo sem uživala, odklopila sem se od interneta. Ta dogodek bi lahko še 

kdaj ponovili. 

Špela Preglav, 9. c 

 

Super predstavitev. Užival sem, ker smo igre izvajali v praksi. Najboljši igri sta 

bili zajca streljat in gumitvist. Moje mnenje je, da bi bilo super, če bi bilo še več 

takšnih predstavitev. 

Luka Vetter, 9. b 

 



 
 

Bilo je zelo zanimivo, igre so bile zabavne in so me spomnile na zgodnje otroštvo, 

predvsem na vrtec. Najbolj všeč sta mi bili igri slepe miši in gumitvist. Zelo sem 

se zabavala. 

Teja Mozgan, 9. a 

 

Bilo mi je kar zabavno in zanimivo. Zelo sem uživala, saj sem se lahko sprostila. 

Najbolj mi je bilo všeč, ko smo preskakovali kolebnico in se igrali slepe miši. 

 

Lena Gerdej, 9. b 

 

Imeli smo se zelo fajn. Vse igre so me spominjale na otroštvo in na dneve, ko smo 

se cele dneve igrali na igrišču. Všeč mi je bila igra zajca ven in igre s kolebnico. 

 

Lena Polajner, 9. c 

 

Super je bilo. Spomnilo me je na vse stare igre. Počutila sem se kot majhen otrok. 

 

Mateja Slipčević, 9. a 

 

Delavnica se mi je zdela zelo zabavna. Spomnila sem se na svoje otroštvo. Zelo mi 

je bilo všeč, da smo se lahko igrali in se zabavali. Ta dogodek bi ponovila še enkrat. 

Najbolj všeč mi je bila igra gnilo jajce. 

 

Eva Žaže, 9. c 



 
 

Včeraj smo odšli v park na delavnico. Obudili smo spomine na igre iz otroštva. Igrali 

so se jih tudi naši starši. Včerajšnji popoldan sem se imela super. Igra, ki mi je 

bila najbolj všeč, je bila plazenje pod veliko vrtečo kolebnico. 

 

Teja Gracelj, 9. a 

 

 



V ponedeljek mi je bilo zelo zabavno. Obudilo mi je spomine. Najbolj sem se zabaval 

pri igri zajca ven, toda tudi druge igre so bile zanimive. Če bi imel priliko, bi ta dan 

ponovil. 

 

Tit Štruc, 9. c 

 

V parku sem se imela super, saj sem bila v bližini prijateljev. V meni se je prebudila 

»duša otroka«. Igre so mi bile zelo všeč, najbolj pa slepa miš. 

 

Sara Hafner, 9. b 

 

Igre so bile zabavne in so obudile spomine na moje otroštvo in vrtec. Zabavno mi 

je bilo, ko smo se igrali gnilo jajce in gumitvist. Že dolgo se nisem igrala takšnih 

iger. 

 

Aneja Pečovnik, 9. a 

 

 
 

Delavnica v parku me je spominjala na čase, ko sem se kot majhen otrok igrala na 

ulici s prijatelji. Bilo mi je zelo všeč. Najboljša igra mi je bila slepa miš. Bilo mi je 

v veselje, da sem lahko sodelovala na delavnici. 

Luna Žunec, 9. c 



Bilo mi je zelo všeč, saj sem se zelo sprostila. Prebudili so se mi tisti otroški 

občutki, ki sem jih, po pravici povedano, kar pogrešala. Zelo smo se razigrali in 

nasmejali. Lepo je bilo. 

Ema Homan, 9. b 

 

 
Zbrala: Marjeta Petrovič, učiteljica 

Fotografirala: Teja Mozgan, 9. a 

 

Ivana Pandev in NJEN HOBI OZ. KONJIČEK 

Ivana Pandev, 7. c.mp4
  



SVETOVNI DAN HRANE 

 

Vsako leto 16. oktobra po vsem svetu obeležujemo dan hrane. 

V obdobju intenzivne rasti in razvoja je ključnega pomena zagotavljanje varne, 

raznovrstne in uravnotežene prehrane, ki je prilagojena posameznikovim 

prehranskim potrebam. Način prehranjevanja v otroštvu in mladostništvu nosi 

dolgoročne posledice na zdravju in vpliva na oblikovanje prehranjevalnih navad v 

kasnejšem življenju. Prehranjevalni vzorci, osveščenost in odnos do 

prehranjevanja se najpogosteje prenašajo znotraj družine. Pri tem imajo starši 

oz. skrbniki veliko vlogo in odgovornost. 

https://www.nijz.si/sl/svetovni-dan-hrane-2021-prehrana-v-casu-pandemije  

Več najdete na straneh NIJZ Ravne na Koroškem. 

 

 
Povzetek po objavah na spletnih straneh pripravila učiteljica Vanja Benko. 

 

 

  

https://www.nijz.si/sl/svetovni-dan-hrane-2021-prehrana-v-casu-pandemije


Ko smo si organizirali družinski izlet na Kope, je bil mrzel jesenski dan in močno 

je pihalo. Na Pungartu smo šli do Petelinjega jezera, ki je dobilo ime po divjem 

petelinu. Kljub vetru smo se lepo imeli v naravi. 

 

 

 

 
Ema Salkić, 6. b 

  



SPOZNAVAMO NOVO DOMOVINO (družinski izlet na ROGLO) 

 

Slovenija je dežela številnih naravnih lepot. Ena od njih je gorski venec Pohorje. V 

prvih oktobrskih dneh smo se z družino podali na ogled teh lepotcev, v občino 

Zreče, ki leži v savinjski regiji.  

Tam je ogromno možnosti za sprehode. Šli smo do energijske točke. Pravijo, da po 

navadi pomagajo človeku, da se bolje počuti. Prvič sem videl jezero na taki višini 

(okoli 1500 m). Zanimivi so mi bili leseni kipi živali, delo slovenskih in madžarskih 

umetnikov. Za najmlajše obiskovalce je postavljena majhna pohorska vasica.  

Rogla lahko sprejme veliko obiskovalcev, ker ima razvit sistem hotelov in 

bungalovov. Verjetno je lepo prenočiti v naravnem ambientu. Naš obisk je bil poln 

novih vtisov. Tudi pozimi jo bomo obiskali. 



Gabrijel Mićanović, 9. b   



 
Predstavitev naše knjige v internem glasilu skupine SIJ. 

Prelistate jo lahko vedno na naši spletni strani šole. 

http://voranc.splet.arnes.si/files/2021/05/400-LET-JEKLARSTVA-z-naslovnico.pdf  

  

http://voranc.splet.arnes.si/files/2021/05/400-LET-JEKLARSTVA-z-naslovnico.pdf


Sedmošolci so zanimivo predstavili frazeme. 

 

GLEDATI SE KOT PES IN MAČKA. 

 

 
STA SOVRAŽNIKA. 

Vita Cesar, 7. a 

 

 



 



 
 

 









 



 
ZVEST kot PES. 

Ne drži vedno, da se gledata kot pes in mačka. 

Obstajajo izjeme. 

 

Voranc Ogris, 7. b 

  



31. oktober – DAN REFORMACIJE 

 

 
 

 



 
 

Razstavo ob dnevu reformacije je s svojimi učenci  

pripravila učiteljica Marjeta Petrovič. 

Fotografirala: Ivana Pandev, 7. c 

 

 
Fotografiral: Tevž Slatinšek, 8. b  



NA HODNIKU NAS PRED POČITNICAMI  

POZDRAVLJAJO DUHCI. 
 

 

 

 
 

Iva Binea Dolinšek, 7. c  



PO JESENI DIŠI … ZDRAVE POČITNIŠKE DNI VAM ŽELIMO. 

Vidimo se v torek, 2. novembra 2021. 

  

 
Tevž Slatinšek, 8. b 

 

Zbrala, uredila in oblikovala: Vanja BENKO, mentorica ŠNO 


